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BAŞKANIN MESAJI
Sevgili Vakıf Dostlarımız,
Dünya hızla değişiyor. Her geçen gün eğitim ve bilgi, altından, petrolden çok daha
değerli hale geliyor. Eğitime, bilgiye yatırım yapan toplumlar hızla ilerlerken, yeterince
önem vermeyen toplumlar çağın gerisinde kalmaya ve yoksullaşmaya mahkûm
görünüyor. Dahası yaşadığımız yüzyılda kimsenin cahil kalma lüksü yok.

2017

Toplumun yarısını oluşturan kadınların ekonomik ve sosyal hayatın her alanına aktif
katılımı olmadan kalkınmanın gerçekleşemeyeceği uzmanlar tarafından her zaman
vurgulanan bir gerçek. Bunun yolu ise eğitimden geçiyor. Bu amaçla, ülkemizde kız
çocuklarının eğitimi için Sivil Toplum, Kamu, Özel sektör ortaklıkları ile uzun yıllardır
sürdürüle gelen bir eğitim seferberliği var. Ancak kız çocuklarının eğitimi konusunda
çok sayıda kampanyalar yapılmasına, projeler geliştirilmesine rağmen, kızlarının eğitim
almasına karşı olanların varlığı hala ülkemizin bir gerçeği. Bu gerçek bize bu alanda hep
birlikte daha almamız gereken uzun bir yol olduğunu gösteriyor.
Bu noktadan hareketle çalışmalarının odağına kızların eğitimini ve kadınların
bilinçlendirilmesini koyan Buldan Vakfı'nın faaliyet ve projeleri ivme kazanarak
ilerliyor. Bağışçılarımız ve gönüllülerimizin desteğiyle, bursiyerlerimizin ve
ulaşabildiğimiz kadınların sayısı, faaliyetlerimizin çeşitliği ve niteliği giderek artıyor.
Alanlarında öncü kurum ve kuruluşlarla yaptığımız iş birlikleri aydınlık ve mutlu
gelecek umudumuzu pekiştiriyor.

Çalışmalarımıza katkı sunan tüm paydaşlarımıza, bağışçılarımıza ve gönüllülerimize
sonsuz teşekkürlerimizle Vakfımızın 2017 yılında gerçekleştirdiği faaliyetleri bilgi ve
değerlendirmelerinize sunuyoruz.
Meryem Salman
Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı

2017

YÖNETİM
KURULUMUZ

Yönetim Kurulu Başkanı, Meryem Salman
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Çiğdem
Nalbant Kordon
Yönetim Kurulu Üyesi, Sayman, Salih Atlamaz
Yönetim Kurulu Üyesi, Öznur Tuncay
Yönetim Kurulu Üyesi, Nilüfer Türkarslan

2017

FAALİYETLERİMİZ

AMACA YÖNELİK
FAALİYETLERİMİZ

Vakfımızın ana amaçlarından biri kendilerine güvenen,
üretken bireyler olmaları için; kadınları bilinçlendirmek,
kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, meslek sahibi
olmaları ve yaptıkları işlerdeki bilgi ve becerilerini
geliştirmektir.

2017

VAKIF GÜNLERİ

Bu kapsamda Vakıf kadınlara yönelik ‘Vakıf Günleri’ adı altında
toplantılar düzenlemektedir. Bu toplantılara konularında uzman
konuşmacılar davet edilmektedir. Toplantıların konusu hakkında
herhangi bir sınırlandırma bulunmamakta, konu seçimi kadınların
istek ve ihtiyaçları doğrultusunda yapılmaktadır. Kadın hastalıkları ve
doğum, perma kültür, aile içi iletişim, sağlıklı beslenme, pazarlama,
çocuk ihmal ve istismarı gerçekleştirilen toplantılardan bazı konu
başlıklarıdır. Kadınların katılımını artırmak için toplantılarda alışık
oldukları geleneksel misafir ağırlama ritüellerine (çay ve kek ikramı)
yer verilmektedir. Toplantılar için ‘Vakıf Günü’ ismin seçilmesi de aynı
temel nedene dayanmaktadır. Sosyal hayatın daha fazla içinde
olmaları, özgüvenlerinin gelişimi, hayata bakış açılarını değişmesi için
bazı toplantılar kadınların daha önce yaşamadıkları deneyimlerin
gerçekleştirilmesi şeklinde de olabilmektedir. Bu toplantılardan
bazılarına aşağıda yer verilmiştir:

18 OCAK 2017

2017

Vakfımızda Yves Rocher Vakfı-Institut de France'ın 2001
yılında başlattığı "Toprağın Kadınları" yarışmasının
Türkiye'de düzenlenen 2.sinde Buldan'ı başarıyla temsil
ederek yarışmayı kazanan Margarita Dimitrov ve Yves
Rocher Vakfı ekibini misafir ettik.
Dimitrova, çevreci ve sürdürülebilir bir yaşam kurma
hedefiyle, yerleştiği Buldan Tekke mevkiinde doğal ve
organik ürünler yetiştirerek çevresindeki çiftçi kadınlara
örnek oluyor.

8 ŞUBAT 2017

2017

Buldan Vakfında Gerçekleştirdiğimiz Vakıf Günlerinin ilkinde,
Ege Kadın Buluşması'nın "Korkma Konuş !!! Hep birlikte
Güçlüyüz" projesi kapsamında TEV, TOSYÖV ve Denizli
Soroptimist Klüp katkılarıyla "Çocuk İhmal ve İstismarı" konulu
panelde Psikolog Sayın Şebnem Dal Üzülmez, Avukat Sayın
Jülide Keleş Yarışanı misafir ettik. TEV'den Sayın Günnur
Candan Oymak'a, TÖSYÖV'den Sayın Seçil TOK'un da katkı
koyduğu panele Buldanlı kadınların ilgisi yoğundu.

13 NİSAN 2017

2017

Denizli Soroptimist Klüp ve Buldan Vakfı işbirliği ile
gerçekleştirdiğimiz 3. vakıf günümüzde Uzman Dr.
Süheyla Ayşe Mutlu ile Kadın Hastalıkları ve Doğum
konusunu konuştuk.

23 MAYIS 2017

2017

Ülkesinde kadın el emeği olan dokumaların ticaretini
yapan Martine Fetz ile Buldanlı dokumacı kadınlarımızı
bir araya getirdik. Atölye ziyaretleri de geçekleştirdik.

BURSLARIMIZ VE EĞİTİME
DESTEK FAALİYETLERİMİZ
Vakfımızın ana amaçlarından diğeri başarılı ancak maddi
desteğe ihtiyacı olan öğrencilere maddi destek sağlamak,
burs vermektir. Bu Kapsamda aşağıdaki faaliyetler
gerçekleştirilmiştir.

Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı halen 13 ü kız 15
öğrenciye burs sağlamaktadır. Bursiyer seçiminde
başarı durumu ve maddi durum resmî kurumların
verileri ile (evraklarla) teyit edilerek birlikte
değerlendirilmektedir. Değerlendirmede kız
öğrencilere pozitif ayrımcılık yapılmaktadır.

2017

BURSLARIMIZ

HAYALLERİ GERÇEK OLSUN DİYE

2017

Vakıf öğrencileri yalnızca burslar yoluyla desteklememektedir.
'Hayalleri Gerçek Olsun Diye' projesi ile Buldan ve köylerinde
yaşayan ilkokul öğrencilerinin kışlık bot mont, kırtasiye ve okul
üniformalarının karşılanması amaçlanmıştır. Proje kapsamında
2017 yılı Kasım ayında İstanbul Maratonu'nda yardımseverlik
koşusu yapılmış, sağlanan kaynak ile yaklaşık 600 çocuğa
ulaşılmıştır.

2017

'Hayalleri Gerçek Olsun Diye' projesi kapsamında
gerçekleştirdiğimiz ilk yardımseverlik koşusundan
kareler

KIZIMIZ OKUYACAK
Buldan Vakfı kadının toplumsal anlamda rol ve statü olarak doğru
yerde olmasının, ülkenin gelişimi açısından son derece önemli
olduğu günümüzde ‘KIZIMIZ OKUYACAK’ Projesi ile başarılı ancak
maddi desteğe ihtiyacı olan kız öğrencilere üniversite eğitimleri
için burs sağlamayı hedefliyor.
Denizli Valiliği'nden gerekli izinler alınmak suretiyle başlatılan
kampanya kapsamında hedef 200 kız öğrenciye üniversite
öğrenimleri için burs sağlamak olarak belirlendi.

2017

Vakıf 2018 yılında gerçekleştirmeyi planladığı yardımseverlik
koşularını da bu proje için yapacak.

GENEL FAALİYETLERİMİZ

AÇIKAÇIK PLATFORMUNA KATILIM
Açık Açık, Türkiye'de, bağışçıları, bağışçı haklarını tanıyan şeffaf
ve hesap verebilir dernek ve vakıflar ile bir araya getirmek amacı
ile kurulmuş olan bir platform olup, Buldan Vakfı da bağışçı
hakları beyannamesini imzalamak ve geçmiş dönemlere ait mali
tablolarını yayınlamak suretiyle platformdaki yerini almıştır.

ADIM ADIM OLUŞUMUNA KATILIM

GLOBAL GIVING'E KATILIM

2017

Dünyada 'charity run' olarak bilinen kolektif yardımseverlik
koşusunu Türkiye'de tanıtmak ve yaygınlaştırmak için kurulan
sivil toplum oluşumu olan Adım Adım'ın bünyesindeki STK'lara
2017 yılında Buldan Vakfı da kabul edilmiştir. Buldan Vakfı
Adım Adım'ın yardımseverlik koşusu yapmak isteyen sivil toplum
kuruluşlarını ve gönüllüleri bir araya getirmek için kurduğu 'İyilik
Peşinde Koş Platformu'na katılarak 2017 Kasım ayında İstanbul
Maratonunda ilk yardımseverlik koşusunu yapmıştır.

Dünyanın en büyük uluslararası kitlesel fonlama topluluğu olan
ve neredeyse dünyanın her ülkesinden kâr amacı gütmeyen
kuruluşları, gönüllüleri, kurumları bir araya getiren Global
Giving'e yapılan katılım başvurusu kabul edilmiş, Buldan Vakfı
yürüttüğü başarılı kampanya ile Global Giving'te kalıcı olma
hakkını elde etmiştir.

BİLGİ PAYLAŞIMI, İLETİŞİM,
ORTAKLIK GELİŞTİRMEYE YÖNELİK
FAALİYETLERİMİZ

HAYALGÜCÜ BULUŞMASI

2017

Denge ve Denetleme Ağı'nın, "1 Türkiye Hayali Projesi" kapsamında
Türkiye'nin 7 bölgesinden 12 şehirde, 29 şehirden 515 kişinin katılımı
ile gerçekleştirdiği 'Hayal Gücü Buluşmaları'nın ilki Buldan Vakfı ev
sahipliğinde gerçekleştirildi. Katılımcılardan 2030 yılında
yayınlanacak bir gazetenin birinci sayfasını hazırlamaları istendi.
Çalışma sonucu bir kitapçık haline getirilidi.

ANNE FOUNDATION İŞBİRLİĞİ

2017

Buldan Vakfı eğitim alanında Hollanda'da kurulu Anne
Foundation ile işbirliği yapmakta olup Buldan A.Tunaboylu
Mesleki Eğitim Merkezi'nde öğrenim gören 9 lise öğrencisine
burs verilmesine aracılık etmektedir. Önümüzdeki yıllarda
sayının 20 ye çıkarılması hedeflenmektedir.

YEREL EYLEM GRUBU

SİVİL TOPLUM KONULU SÖYLEŞİ

2017

Buldan Kaymakamlığı, Pamukkale Üniversitesi Buldan MYO
Müdürlüğü, Buldan Belediyesi, Buldan Ticaret Odası, Buldan
Esnaf Odası, Buldan Vakfı ve diğer yerel STÖ'ler işbirliği ile
IPARD II kapsamında yerel eylem grubu (DOKU Yerel Eylem
Grubu) kuruldu. Kuruluş döneminde derneğin sekretaryası
da Buldan Vakfı'nca sürdürüldü.

Denizli Sanayi Odası Avrupa Birliği merkezi tarafından
organize edilen "Avrupa Birliği ve Sivil Toplumculuk" konulu
toplantıda Vakıf Başkanı Meryem Salman tarafından
gençlerle söyleşi gerçekleştirildi.

PERMAKÜLTÜR

TURUNCU GÜNLER

2017

Permakültür konusunda çalışmalar yapan Margarita
Dimitrova Vakfımızda Denizli Soroptimist Klüp
üyelerine Doğal Yaşam ve Perma Kültür konusunda
seminer verdi.

25.Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü için Soroptimist Kulüp
ve 35 Sivil Toplum Kuruluşu işbirliği ile düzenlenen Turuncu Günler
kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere Buldan Vakfı da katıldı.
Etkinlikler kapsamında Buğday Derneği Koordinasyon Kurulu üyesi ,
Gazeteci-Yazar Sayın Oya Ayman'ın "Kırsalda Kadın " konulu sunumu
vakfın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

2017

Denizli Kent Konseyi Kadın Meclisi Vakfımızı ziyaret etti.

Vakfımızda Türk Eğitim Vakfı'nın Türkiye'nin farklı illerinden
gelen şubelerinin başkan ve üyelerini misafir ettik.

